IELTS
Περιγραφή
Οι εξετάςεισ για τθν απόκτθςθ του πτυχίου περιζχουν 4 ενότθτεσ:
 Κατανόθςθ ακουςτικοφ κειμζνου (Listening)
 Κατανόθςθ γραπτοφ κειμζνου (reading)
 Παραγωγι γραπτοφ κειμζνου (writing)
 Χριςθ προφορικοφ λόγου (Speaking)

Τύποι εξετάςεων IELTS
Για τα μζρθ τθσ εξζταςθσ που περιλαμβάνουν τθν Κατανόθςθ και τθν Παραγωγι γραπτοφ λόγου,
προςφζρονται δφο διαφορετικζσ εξεταςτικζσ ενότθτεσ (Modules). Επιλζξτε:
Τθν Ακαδημαϊκή ενότητα αν ο ςτόχοσ ςασ είναι θ ανϊτατθ εκπαίδευςθ
Τθν ενότητα Γενικήσ Κατάρτιςησ αν προγραμματίηετε να ςυμμετάςχετε ςε μθ ακαδθμαϊκό
εκπαιδευτικό πρόγραμμα , να αποκτιςετε εργαςιακι πείρα ι να μεταναςτεφςετε.
Οι ενότθτεσ Κατανόθςθσ και Παραγωγισ προφορικοφ λόγου είναι κοινζσ για όλουσ τουσ υποψθφίουσ. Αν
δεν είςτε ςίγουροι για το ποια είναι θ κατάλλθλθ ενότθτα για ςασ, επικοινωνιςτε μαηί μασ για
περιςςότερεσ πλθροφορίεσ.

Αποτελζςματα\ Βαθμολογία
Με το IELTS γίνεται αξιολόγθςθ του επιπζδου των γνϊςεϊν ςασ ςτθν Αγγλικι γλϊςςα. Τα αποτελζςματα
ζχουν τθ μορφι βακμολογίασ - δεν υπάρχουν επιτυχόντεσ ι αποτυχόντεσ.
Το άριςτα είναι το 9. τα περιςςότερα πανεπιςτιμια ηθτοφν από τον κάτοχο του πτυχίου να ζχει
βακμολογία 6-7. Στον παρακάτω πίνακα αναγράφεται θ αντιςτοιχία με τα επίπεδα τον πτυχίων γενικϊν
γνϊςεων.

IELTS SCORE
C2 – CPE

7.5 +

C1 – CAE

6.5/7.0

B2 – FCE

5.0/5.5/6.0

B1

3.5/4.0/4.5

B2

3.0

Διάρκεια / Ιςχύσ
Για δφο χρόνια.
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Χρηςιμότητα
Είναι ςφςτθμα αξιολόγθςθσ, ςχεδιαςμζνο ειδικά για να παρζχει αποδεικτικό γλωςςικισ ικανότθτασ
απαραίτθτθσ για ςπουδζσ ςε πανεπιςτθμιακό επίπεδο. Αναγνωρίηεται από πολλά πανεπιςτιμια ςτθ
Βρετανία, τθν Αυςτραλία, τον Καναδά και τθν Νζα Ζθλανδία. Το IELTS καλφπτει και τισ τζςςερισ
γλωςςικζσ ικανότθτεσ – ακρόαςθ, ομιλία, ανάγνωςθ και γραφι – με επιλογι μεταξφ δφο ενοτιτων: μια
Ακαδθμαϊκι και μια Γενικισ Εκπαίδευςθσ για το τεςτ ανάγνωςθσ και γραφισ.

Περίοδοι εξετάςεων
Οι εξετάςεισ για τθν απόκτθςθ του πτυχίου διεξάγονται κάκε μινα αρκετζσ φορζσ. Οι ςυγκεκριμζνεσ
θμερομθνίεσ ανακοινϊνονται ςτθν αρχι του χρόνου από το British Council (www.britishcouncil.gr) . Για
να δθλϊςετε ςυμμετοχι ςτισ εξετάςεισ κα πρζπει να υποβάλλετε τα χαρτιά ςασ τουλάχιςτον δφο
εβδομάδεσ νωρίτερα από τθν εξεταςτικι περίοδο που κζλετε. Τα αποτελζςματα ανακοινϊνονται ςε 13
εργάςιμεσ θμζρεσ.
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